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1. Inngangur 

Í þessari handbók verður farið yfir hvernig á að nota afurðina í daglegum rekstri. Farið verður yfir hvar 

er hægt að nálgast viðbótina, hvernig skal setja upp kerfið fyrir notkun og að lokum er farið yfir alla 

virkni kerfisins, hvernig hún er framkvæmd og hvar nauðsynlegar upplýsingar er að finna, bæði í 

Business Central og á Bókun.is. Helsta virknin sem afurðin bíður upp á er að sækja pantanir frá Bókun 

yfir á Business Central. Hægt að sækja staka pöntun og sækja margar í einu, þá er einnig hægt að láta 

kerfið sjá algjörlega um að sækja pantanir ef sett er upp sjálfvirk uppfærsla. Að lokum er hægt að sjá 

yfirlit stöðu pantana dagsins í dag í skýrsluformi.
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2. Sækja viðbót 

Fyrst er kveikt á forritinu Business Central, valinn er Setup og Extension flipinn 

 

Mynd 1: Heimasíða Business Central 

Þar þarf að finna extensionið Advania-Bokun og ýta á install 

 

Mynd 2: Listi yfir viðbætur 
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Þá birtist þessi gluggi, þá á að ýta á next og að lokum install.  

 

Mynd 3: Extension Installation 
Þá er viðbótin komin í kerfið, því næst þarf að endurræsa kerfið. Þá ætti að birtast Bókunarflipi efst á 

heimasíðunni. 

 

Mynd 4: Nýr Bókunarflipi birtist 
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3. API Connection 

Til að opna síðuna til að tengja API lyklana er farið í Bokun.is fellilistann, valið Setup og þar er varið 

API Connection.  

 

Mynd 5: API Connection 

Þá birtist þessi síða hér. Notandi þarf að setja inn Access key og Secret Key og ýta á Check Connection 

til að ná tengingu við Bókun.is. Notandi getur valið hvort hann vill nota Test umhverfi eða ekki. Ef 

notandi velur að nota Test umhverfi notast kerfið við api.bokuntest.com en ef ekki þá notar kerfið 

api.bokun.io. En til þess að finna þessa lykla þarf að opna Bókunarsíðu notandans. 

 

 

Mynd 6: API Connection Síða 
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3.1. Lyklar fundnir á síðu Bókunar 

Neðst í bókunarflipanum vinstra megin á Bókunarsíðu notandans er valið Settings. Á Settings síðunni 

er smellt á API keys. 

 

Mynd 7: Settings síða Bókun 

Þá er valið hvaða tengingu notandinn vill nota. Í þessu tilfelli er valið Advania Bokun Test. Þá birtist 

eftirfarandi gluggi. Þar má finna Access key og Secret Key lyklana. Þá er hægt að opna aftur Business 

Central og afrita lyklana yfir. 

 

Mynd 8: Access og Secret Keys 

3.2.  Lyklar slegnir inn í Business Central 

Eftir að hafa afritað lyklana yfir í Business Central er smellt á Check connection. Þá kemur upp 

staðfestingar gluggi sem segir til um hvort tengingu hafi verið náð. Ef tengingin heppnaðist þá er búið 

að vista lyklana í minni og hægt er að halda áfram. Einnig er hægt að smella á Edit Keys til að skipta 

um lykla eða smella á Clear Keys til að eyða lyklunum alveg, en þá hefur tengingin rofnað. 

 

Mynd 9: Tengingu náð 
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4. Tenging vöru milli BC og Bókunar. 

Til að tengja saman vörur úr Bókun við vörur í BC er valin Item mapping síðan hún er fundin undir 

settings möppunni í Bókunarfellilistanum í BC. 

 

Mynd 10: Item Mapping 

Hún lýtur svona út. Til að bæta við tengingu er valið New. Cross-Reference no er fundið á síðu Bókunar 

og verður farið í hvar það er að finna í næsta kafla. Cross-Reference Type er valið sem Bar Code. Item 

No. er númer vörunnar í BC en þar er hægt að fletta upp og vinna umrædda vöru, Unit of measures er 

stykki og síðan er Descritpion oftast nafn vöru og verðflokkur, en Description verður nafn vörunnar á 

pöntuninni birtist á sölupöntuninni  

 

Mynd 11: Item Mapping síða 
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4.1. Cross-Reference númer fundin á síðu Bókunar 

Cross-Reference No er í rauninni tvær runur af tölum með niðurstriki á milli. Fyrri hluti rununnar er 

númer vörunnar en seinni hlutinn er númer verðflokksins. Til að finna fyrri hlutan er farið á Bókunar 

síðuna, þar er farið vinstra megin á Bókunarflipanum, valið Products, og síðan Experiences overview, 

þá sambærileg mynd. Þar sem til dæmis raðnúmer ferðarinnar test er 4261. 

 

Mynd 12: Raðnúmer vöru 

Til að finna seinni hlutann er farið í Pricing og þar í Pricing categories, þá birtist þessi síða. Raðnúmer 

verðflokksins Adults er þarna 4087. Þá er Cross-Reference No fyrir Test Adults 4261_4087 

 

Mynd 13: Raðnúmer verðflokks 

4.2. Vara tengd með Cross-Reference 

Þá er BC opnuð á sama stað og áðan. Smellt á New. Þá opnast þessi gluggi og allar helstu upplýsingar 

fylltar út og þá er búið að bæta við tengingu á vöru milli BC og Bókunar 

 

Mynd 14: Ný tenging vöru búin til 

 
 

 

 

 

 



 Lokaverkefni - Advania 

 Háskólinn í Reykjavík 8 

5. Tenging viðskiptavinar milli BC og Bókunar. 

Til að tengja saman seljanda úr Bókun við viðskiptavin í BC er valið Customer Mapping síðan hún er 

fundin undir settings möppunni í Bókunarfellilistanum í BC. 

 

Mynd 15: Customer Mapping 

Hún lýtur svona út. Til að bæta við tengingu er valið New. ID er númer seljandans í Bókun, Customer 

Name er nafn viðskiptavinarins í BC. En ID viðskiptavinarins er að finna á Bókunar síðu notandans. 

 

Mynd 16: Customer Mapping Síða 

5.1. Númer seljanda fundinn á síðu Bókunar. 

Þar sem mögulegir seljendur eru mismunandi er númer þeirra að finna á mismunandi stöðum. Þitt númer 

er alltaf uppi í hægra horninu á Bókunarsíðunni. Seljandinn með þetta númer 952 kemur á pantanir sem 

seldar eru á Bókunarsíðunni eða heimasíðu notandans. 

 

Mynd 17: Direct Offline 

Ef seljandi er Booking Agent, þá finnst númerið hans undir Agents og Booking Agents, þá er númerið 

hans í listanum eins og hérna er númerið á Booking agentinum 421. 

 

Mynd 18: Booking Agent 
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Ef seljandinn er Marketplace, þá er hann fundinn með því að velja Marketplace og aftur Marketplace. 

Hér virkar hins vegar ekki að notfæra sér þetta númer (699) heldur þarf að ýta á View 

 

Mynd 19: Marketplace fyrri hluti 

Þá opnast síðan fyrir Marketplace seljandann, en númerið hans er aftast í URL-inu eða 953 í þessu 

tilfelli. 

 

Mynd 20: Marketplace seinni hluti 

5.2. Viðskiptavinur tengdur á milli BC og Bókunar. 

Þá er BC opnuð á sama stað og áðan. Smellt á New. Þá opnast þessi gluggi og allar helstu upplýsingar 

fylltar út og þá er búið að bæta við tengingu á Seljanda í Bókun og Customer í  BC. 

 

Mynd 21: Ný tenging viðskiptavinar búin til 
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6. Sækja Pantanir 

Til að skoða pantanir sem mistókust er valið Import booking í Bookings möppunni í 

Bókunarfellilistanum.  

 

Mynd 22: Import Booking 

Þá opnast þessi síða hér, notandi getur valið að sækja pantanir eftir raðnúmeri eða dagsetningum. 

Notandi getur valið hvort hvaða statuskóða hann vill sækja, hægt er að sækja Arrived, Confirmed eða 

All, ef valið er all þá sækjast allar pantanir. Notandi getur einnig valið hvort hann vill uppfæra pöntun 

ef kerfið reynir að sækja pöntun sem til var fyrir, ef ekki er hakað við Allow update, þá gerir kerfið 

ekkert við þá pöntun. Að lokum þarf að smella á Get Booking svo að kerfið sæki þær pantanir sem beðið 

er um. 

 

Mynd 23: Import Booking síða 
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6.1. Upplýsingar fundnar frá Bókun 

Til að sækja Bókun eftir raðnúmeri þarf að vita hvaða raðnúmer skal sækja. Til að finna raðnúmerin þarf 

að opna lista yfir pantanir hann er staðsettur á Sales Feed flipanum inn í Bookings flipanum. Þá birtist 

listi af pöntunum. Ef skoðuð er efsta pöntunin þá er hún með tvö raðnúmer, annars vegar advania-88303 

og hins vegar advania-T159370. Við ætlum að nota neðra númerið með T. Efra númerið er fyrir alla 

pöntunina en neðra númerið er fyrir afþreyinguna, og það er akkúrat það sem kerfið vill fá. En til þess 

að sækja pöntunina þarf bara að setja inn tölurnar, sem sagt bara 159370. 

Hins vegar þegar leitað er eftir dagsetningum þá skoðar kerfið dagsetninguna í sömu línu og afþreyingar 

númerið er eða 7. maí. 

 

Mynd 24: Raðnúmer og Dagsetning Bókunar 

6.2. Pöntun sótt eftir raðnúmeri 

Til að sækja pöntun eftir raðnúmeri er farið aftur í BC, smellt er á Use activity booking ID, þá ætti 

myndin að breytast, síðan er númerið slegið inn og smellt á Get Booking. 

 

Mynd 25: Stök bókun sótt 
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6.3. Pöntun sótt eftir dagsetningum 

Hins vegar til þess að sækja eftir dagsetningum er sett inn upphafs og lokadagsetning. Status kóði er 

valinn og smellt á Get Booking. 

 

Mynd 26: Pantanir sóttar eftir dagsetningum 

6.4. Staðfestingargluggar 

Eftir að smellt er á Get Booking fer kerfið að vinna, það getur tekið smá stund að sækja pantanir, en 

kerfið lætur vita hvað það er að sækja margar pantanir og á hvaða pöntun kerfið er á. 

 

Mynd 27: Vinnsluskilaboð 

Að lokum kemur upp hversu margar pantanir heppnuðust, misheppnuðust, uppfærðust eða eru eins. 

 

Mynd 28: Staðfestingarskilaboð 
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7. Pantanir sem misheppnast 

Til að skoða pantanir sem mistókust er valin Failed Imports í Bookings möppunni í 

Bókunarfellilistanum.  

 

Mynd 29: Failed Imports 

Þær pantanir sem mistókst að sækja koma þangað inn. Þar má sjá Booking ID sem er raðnúmer 

pöntunarinnar sem mistókst, næstu tveir dálkar segja til um hvort villan hafi verið út af viðskiptavinur 

eða vara vantaði tengingu (sbr. kafla 4), að lokum er dagsetning og tímasetning á því hvenær mistökin 

áttu sér stað. Ef pantanir koma inn í Failed Imports, þá eru allar líkur á því að einhver vara eða 

viðskiptavinur vanti tengingu. Eins og hér á eftir að gera tengingu fyrir viðskiptavininn Booking Agent 

og á eftir að gera tengingu við vöruna Test Adults. Þá þarf einfaldlega að bæta tengingunni á vöruna eða 

viðskiptavininn og ýta á Retry Failed Imports, en þá reynir kerfið að lesa inn þessar pantanir aftur, þær 

pantanir sem heppnuðust hverfa af síðunni en hinar sem eru enn þá gallaðar sitja eftir. 

 

Mynd 30: Failed Imports síða 
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8. Sjálfvirk uppfærsla 

Til að búa til sjálfvirka uppfærslu þarf að velja Create Scheduler í Scheduler möppunni í 

Bókunarfellilistanum. 

 

Mynd 31: Create Scheduler 

Þá er valið hvenær og hversu stór uppfærslan á að vera. Valið er klukkan hvað á að sækja pantanir, 

hversu margir dagar eiga að líða á milli og hversu langt inn í framtíðina kerfið á að sækja pantanir. 

Kerfið sækir alltaf frá seinustu sjálfvirku keyrslu og að dagsetningunni í dag plús talan í Days ahead 

reitnum. Einnig er hægt að velja hvort sjálfvirku uppfærslurnar eiga að uppfæra gamlar pantanir og 

hvaða status kóða á að sækja. Að lokum er smellt á Create Schedule og þá verður til plan til að sækja 

pantanir sjálfvirkt. Ef notandi hafði áður gert þetta en vill uppfæra, þá þarf hann bara að búa til nýja og 

kerfið sér um að eyða eldra schedule-i. 

 

Mynd 32: Create Schedule Síða 

Þá birtist gluggi sem segir hvenær næsta sjálfvirka uppfærsla fer fram. 

 

Mynd 33: Staðfestingargluggi  
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9. Bókhald sjálfvirkra uppfærsla 

Til að skoða hvað seinustu sjálfvirku uppfærslur gerðu, þá þarf að velja Schedule Log í Scheduler 

möppunni í Bókunarfellilistanum. 

 

Mynd 34: Schedule Log 

 

Þegar sjálfvirka uppfærslan hefur lokið keyrslu þá býr hún til nýja línu í Schedule Log, þar segir kerfið 

hvenær sjálfvirka uppfærslan lauk keyrslu, hversu margar pantanir urðu til og hversu margar 

misheppnuðust. 

 

Mynd 35: Schedule Log síða 

 

 

  

 

 

 



 Lokaverkefni - Advania 

 Háskólinn í Reykjavík 16 

10. Samantektar skýrsla úr ferðum dagsins 

Til að búa til samantektar skýrslu úr ferðum dagsins þarf að velja Today‘s Bookings í Reports möppunni 

í Bókunarfellilistanum. 

 

Mynd 36: Todays Booking 

Þá birtist þessi síða, notandi velur annað hvort hann vilji senda, prenta eða sjá  Print, þá prentast skýrslan 

eða Preview & Close til að skoða skýrsluna í BC. 

 

Mynd 37: Skýrsla Millisiða 

Skýrslan lýtur þá svona út. Í Activity kemur heiti ferðarinnar, quantity fyrir activity fer eftir hversu 

margar bókanir eru, sem sagt ef einn notandi kaupir ferð fyrir fjóra, þá kemur plús einn í quantity. 

Subactivity er hins vegar undir flokkur fyrir activity-ið. Þar væri hins vegar plús fjórir í quantity. 

 

Mynd 38: Skýrsla dagsins 

 

 
 


